
التخطيط

خطةإعداد)معينةأهدافلتحقيقعملهيجببماوالتقريرسلفاالتفكيرهوالتخطيط

(عمل

التدبيرأوالتنفيذتسبقعملية.

لفلمختمحكمومحددتخطيطبوضعإالالتدريسوضعياتمواجهةيمكنالفإنه

المقررة،التربويةاألنشطة

لتنفيذهالالزمةاالستراتيجياتتحديدو.
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الصفحة الرسمية للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية



:تهأهمي

معنىذاتالتدريسعمليةيجعل

المنشودةبالكفاياتالمرتبطةالتعلميةاألهدافويوضحيحدد

؛واإلستراتيجياتللموارداألمثلاالستخداميضمن·

اعتباطية؛قراراتاتخاذيجنب·

الجهد؛فيواالقتصادالوقتتدبيرعلىيساعد·

سواء؛حدعلىوالمتعلمينوالمتعلمات(ة)لألستاذالنفسياألمنيوفر

التقويمعمليةيسهل.
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:شروط التخطيط الفعال 

يكونأنفيتلخيصهايمكن:

للتعديل؛قابالمرنا·

للتطبيق؛قابالواقعيا·

الخطة؛لتنفيذالمناسبةواإلجراءاتاالستراتيجياتأفضليحدد·

التعلمية؛-التعليميةالعمليةجوانبكليشمل·

معينة؛زمنيةفترةيغطي·

بالخطةالمرتبطةالجوانبجميعتقويميتيح.
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:أنواع التخطيط 

 فيه وضع ، ويتمللتعلماتالسنوي نظيمويتجلى في الت: طويل المدى تخطيط

سنة الخطوط الرئيسية التي سوف تستخدم لتطبيق منهج دراسي على مدى

دراسية؛

ةكمرحلمتوسطةزمنيةفترةيغطيتخطيطوهو:المدىمتوسطتخطيط

؛مثالكفاية

تعلميلمقطعأوالدراسيةللحصةالتخطيط:المدىالقصيرالتخطيط 4



كيفية بناء تخطيط التعلّم في إطار بيداغوجيا اإلدماج

تعتمدتيالاإلدماجوأسابيعالمواردإرساءألسابيعالتخطيطكيفيةلتوضيح

،إدماجيةوضعياتحلخاللمنالمركبمعالمتعلمتعاملعلى

لمالمتعإكسابإلىباألساستهدفمتكاملةاستراتيجيةاعتمادمنالبد

.الدراسيةالسنةنهايةفيالمنتظرةالكفاية

اآلتيةالخطواتاعتمادمنالبدذلكولتحقيق:
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المستهدفةالكفايةمرحلةمنأوالكفايةمنانطالقاالتعلّمتخطيطبناء.

ويُخصص.الموارددمجلتعلموأسبوعينالمواردإلرساءأسابيعستةاعتماد

أما.اومعالجتهالتعثراتتشخيصإلىالدراسيّةالسنةبدايةمناألولاألسبوع

.اإلشهاديللتقويمفيُخصصاألخيراألسبوع

(الكفايةمرحلةأو)بالكفايةوالمرتبطةالمحددةاألساسيةالموارداعتماد

.المستهدفة

المنهاجومنسلفا،محددلملمحكترجمةالمستهدفةالكفايةنصمناالنطالق

دماجيةاإلالوضعياتعلىواإلطالعالثانويةالمواردلتحديدرسميةكوثيقةالرسمي

.الكفايةلممارسةكوعاءالمرحلةلتلك

اللخوالمعالجةالتقويمعلىالتأكيد.تعلميةأهدافشكلفيالمضامينصياغة

.اإلرساءأسابيع
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بينترابطالإقامةعلىالمتعلّملتدريبالتّخطيطمنفتراتتخصيص

.أكثرأوموردينبينالتّوليفأوأكثرأوموردين

فةالمستهدالكفايةتحققالتياإلدماجيةالوضعياتعلىاالطالع

.مرحلةكلحسب

تعلماتالكتسابالسعيدونإرساؤهاتمالتيالمواردمعالتعامل

.اإلدماجأسبوعيخاللجديدة

مجدعلىالمتعلّملتدريبوالثامنالسابعاألسبوعينتخصيص

ىوعل،مركبةإدماجيّةوضعيّاتعبرالموارددمجوتقويمالموارد

نوتماريأنشطةعبرالتحقّقنتائجضوءفيإنتاجهتحسين

.ووضعيات
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التركيزعلىالمتعلمقدرةاحترام.

لموارداإرساءتعيقالتياألخطاءلمعالجةفتراتتخصيص

.الكفايةنماءأو

بالتخطيطبناءعند(ة)المدرسويستعين:

نماذجالمدرسي،الكتابالدراسي،المنهاجاإلدماج،دليل

أليامبااالحتفالدليلالوزاري،المقررالمقترحة،التخطيط

...المنظمة،الرسميةالوثائق،والعالميةالوطنية
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دفعةعابهااستييستطيعالمتعلمالأساسيةمفاهيمالمدرجةالمواضيعتتناول

وفقةعديدسنواتعبريتمبنينتهافإنواحدة،سنةامتدادعلىوالواحدة،

معينلمستوىاستيعابهمدىأيالفكريةالمتعلمقدراتيراعيمحكمتدرج

ترابطحيثمنالعلميةللمادةالمنطقيوالتدرج،المفهوممستوياتمن

.وتكاملهامواضيعها
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البرنامجفقراتبينعضويترابطهناك:

مستوياتالمختلففيأكثربتعمقالمفهوملنفسالتطرقيتمحيث:عموديترابط

دأمبواألول،القسمفيالخطياالمتدادتقديميتممثالالضوءموضوعففي،

.الرابعالقسمفياأللوانوالضوءتحليلوالثانيالقسمفيالصورة

لمستوى،انفسفيالمواضيعمختلفبينتتشكلعالقاتهناكحيث:أفقيترابط

الكهرباءموضوعضمناألخيرةهذهتدرس،مثالبالمادةخاصوجودمنفبالرغم

(المعتمةوالشفافةاألجسام)الضوءموضوعو(العازلةوالموصلةالمادة)
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 اتللتعلمالتخطيط السنوي 
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الرياضياتالتخطيط المرحلي إلنماء  كفايتي 

12

الهندسة والقياس:  2الكفاية الحساب العد و :  1الكفاية 

نصوص  الكفايات
أو مكتوبة /في نهاية المرحلة األولى من السنة السادسة، واعتمادا على أسناد مصّورة و

:مشكلة داّلة بتوظيف-، يحّل المتعّلم وضعية...(، مبيانيةجداول، رسوم )
لطّبيعية المقارنة والّترتيب والعمليات األربع األساسّية في نطاق األعداد الصحيحة ا

واألعداد العشريّة،
ث المقارنة والّترتيب والجمع والطّرح والّضرب في نطاق األعداد الكسريّة حي

.احلالمقام مؤّلف من رقمين، على أن ال تتعّدى اإلجابة على كّل تعليمة ثالث مر 

في نهاية المرحلة األولى من السنة السادسة، واعتمادا على أسناد 
-، يحّل المتعّلم وضعية...(جداول، رسوم، )أو مكتوبة /مصّورة و

ية واألشكال الهندس( حجم المكّعب)مشكلة داّلة بتوظيف القياس 
ة الجانبية والكّلي) والمساحة ( رسم المكّعب ونشره)الفضائية 
ة ثالث والمحيط، على أال تتعّدى اإلجابة على كّل تعليم( للمكّعب

.مراحل

الموارد

كا ومقارنة وترتيبا ف المتعلم األعداد الصحيحة الطبيعية الكبيرة قراءة وكتابة وتفكيوظي-
وتركيبا

ينجز العمليات األربع في مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية-
تركيبايوظف األعداد العشرية قراءة وكتابة وتفكيكا ومقارنة وترتيبا وتأطيرا و -
ينجز العمليات األربع على األعداد العشرية-
رية حيث يقارن ويرتب وينجز عمليات الجمع والطرح والضرب في نطاق األعداد الكس-

المقام يتكون من رقمين
ديدكتيكيةيحّل وضعية مشكلة -
يصوغ نص مسألة انطالقا من أسئلة معطاة يستوجب حلها ثالث مراحل-
ةفي نص مسأليخّطط لإلجابة عن سؤال صريح يستوجب حّله ثالث مراحل-

المكعبينشئ-
ينشر المكّعب-
يحسب المساحة الجانبية والكلية للمكّعب-
يحسب محيط نشر للمكعب-
يحسب حجم المكعب-
يحسب محيط المضّلعات المرّكبة-
مرتبطة بالمكعبديدكتيكيةيحل وضعية مشكلة -
ها ثالث يصوغ نص مسألة انطالقا من أسئلة معطاة يستوجب حل-

مراحل
في مراحليخّطط لإلجابة عن سؤال صريح يستوجب حّله ثالث-

نص مسألة

التخطيط المرحلي  رياضيات.doc


لمدى اقصير التخطيطال:

الناجحالتدريسأساس

لنماءالضروريةالمواردإرساءوخاصةفعالةبصورةهدافاألتحقيقعلىيساعد

،الكفاية

:تهأهمي

اتوالكفايالعلومتدريسوأهدافعامبوجهالتربويةاألهداففهمعلىالمدرسيساعد

.خاصبوجهالتالميذلذاتنميتهاالمراد

للمتعلمينيقدمهاالتيالعلميةالمادةاختيارعلىالمدرسيساعد.

بقسالتياألهدافلتحقيقالمناسبةالتعليميةاألنشطةاختيارعلىالمدرسيساعد

ناءأثوتالميذههويستخدمهاالتيوالوسائلوالموادواألجهزةاألدواتواختيارتحديدها،

معينموضوعتدريس
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التدريسفياالرتجاليمنع،

وفشلالنظاموسوءالتدريسأثناءاالرتباكمثلالمحرجةالمواقفالمدرسويجنب

·.التجارب

لهوتقديرهمالتالميذاحترامويكسبهبالثقةالشعورالمدرسيكسب.

العامةحياتهمفيالتخطيطبأهميةالوعيالتالميذعندينمي.

درسالوبدايةللحصةالمخصصالزمنيناسبالذيالمادةمقدارتحديدمناألستاذيمكن

.المرتقبةوالصعوباتونهايته

منادةواالستفحولهابتوسعواالطالعالمعلوماتمنالتحققفيالفرصةلألستاذيعطي

.الحديثةالمراجع

يالحالالدرسبينالربطأوجهعلىوالتعرفالدرسعلىالوقوفعلىالمدرسيساعد

·.والالحق
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:  التدبير

:مراعلتهيجب ما 

المتعلمينوالمتعلماتمستوىوالطفل،نمومراحل

التعلماتاكتسابوبنينةفيالتسلسلوالتدرج

التعلميةللحصةالمخصصةالزمنيةالمدة

المهنيةالجوانببمختلفاإلحاطة

العلميةالمادةمنالتمكن
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واصلالتأشكالوالدراسيةالموادمختلفبينالتنسيقوالتكاملمبدأاعتماد

وضعياتفيمختلفةموادومواردبإدماجذلكو(لغويغيرولغوي)

مشتركة،

التعلماتمنأدنىحدفيروتأي)المختلفةللمعارفالكميالتراكمتجاوز

(.المتعلمينوالمتعلمياتجميعلدىالمشتركة

علماتهتبناءفيبإشراكه(ة)المتعلماستقالليةتطويروتنميةعلىالحرص،

المدرسة،والقسمشأنوشأنهتدبيرمسؤوليةتحميله

حاجاتمعمضامينهاتكييفوالدراسيةالحصصتنظيمفيالمرونة

ويالثقافواالجتماعيالمحيطمتطلباتوباألساسالمتعلمينوالمتعلمات

االقتصادي
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المحليةوالجهوية

القسمداخلالمسجلةالفرديةالفوارق

به،يبالترحباألماناإلحساس)لهتحبيبهاوالمدرسةفيالمتعلماندماجتسهيل

وبسيطةأنشطةمناالنطالق،العنفأشكالكافةتفاديواللينالتعامل

مركبومجردهوماإلىمحسوسة

(...الحيالمدرسة،،األسرة)المباشرالمحيطمعيجابيإلاالتفاعلوالتواصل

18



أجلمنالعربيةاللغةاستعمال:

المناسبةالخبراتببعضالتزودوالمعارفبعضتحصيل

الدراسيالمتعلملمستوى

.حلالتعاقد،المشروع،)والبيداغوجياتالممارساتتنويع

(...الخطأ،الفارقية،اإلدماجالمشكالت،

ضمنالمكتسبةللمواردالجزئياإلدماجعلىالمتعلمقدرة

مركبةوضعيات

الزمانتدبير
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ي؟في النشاط العلمالتعلماتكيف يتم تخطيط وتنظيم . 

زيعتوهندسةوترشيدعقلنةإلىالراميةاألولىالعملياتإحدىهو

واألسبوع،المرحلةوالسنةمدىعلىالتعلميةالمضامين

والدعمواإلدماجوالتقويمالتعلمولحظاتوضعياتتخطيطثم

.االبتدائيةالمدرسةمستوياتبمختلف
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للدروس؟الديداكتيكيما هو مفهوم التخطيط 

،ةكافيبفترةالدرسقبلالمدرسعدهيوكتابيذهنيتحضيرعملية

:هيمختلفةعناصرعلىويشتمل

المتعلمينلدىإنماؤهاالمزمع(مرحلتهاأو)(ات)ةالكفاي،

التعلمية،األهداف

األهداف،لتحقيقالمعتمدةالوسائل

(المتعلمينأنشطة-الدرسخطوات)المحتوى،

التقويمأشكال،....
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تنفيذهعندالنجاحمنكبيرا  قدرا  يضمنالجيدالتخطيط:

الخطوات،وضوحعدمأوالعشوائيةبهالقائمويجنب

ذالتنفيخالل-وجدتإنالصعوباتتالفيوتوقعمنويمكنه.
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األستاذمنالجيدالتخطيطيتطلب:

الموضوعأوللوحدةالعلميةالمادةمنمتمكنا  يكونأن

تدريسهالمراد

لميةالعالمفاهيمتحديدعلىيساعدهالجيدالتمكنهذاألن

ربطلىعوتساعدالتالميذيتعلمهاأنيجبالتيالرئيسية

،البعضببعضهاالعلميةالمفاهيم

يميالتعلالموقفمقوماتكلتقويمعلىاألستاذيساعد

للدروسالتعلميةاألهدافتحققمدىعلىالتعرف. 23



ما هي أهم مبادئ التخطيط لمادة النشاط العلمي؟

لميةالتعولألهدافالعلميالنشاطلدروسالتعليميللمحتوىالتامالمدرستملك

.اإلدماجلبيداغوجياطبقاالمرحلةوأهداف

تيال–ماديةوغيرمادية–المتاحةالمدرسيةاإلمكانياتجيدا  المدرسيعرفأن

،التخطيطعندمنهااالستفادةأوتوظيفهايمكن

خطتهعيضوأالله،والمتاحةالواقعيةاإلمكانياتضوءفيخطتهاألستاذيضعأن

.التنفيذممكنةغيرأوخياليةتصوراتضوءفي
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ولحوتمثالهمالسابقةومكتسباتهمالتالميذمستوياتعلىاإلطالعأوالتعرف

.للتعلمدوافعهمإلثارةالوسائلوأنسبواهتماماتهمالدرسموضوع

بهاسيقّومالتيالوسائلتحديد

فيأوبلةالمقالخطواتفيذلكمنيستفيدوأن،تنفيذهاوكيفيةونتائجهاالخطة

.التاليةوالموضوعاتالدروستخطيط

25



التخطيطمرونة:

جعلتخطتهتنفيذخاللطارئةمعيتعارضالالموضوعةبالخطةااللتزام

،الموضوعةبالخطةيلتزمأناألوقاتبعضفيالمستحيلمن

يمكنالتيالالطارئةللمتغيراتوفقاخطتهلتغييرمستعدايكونأنفيجب

.التخطيطأثناءالحسبانفيويضعهابهايتنبأأن

مواقفمناألستاذيواجهلماتنفيذهافيالمرونة
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بيداغوجيا تخطيط لمرحلة كفاية حسب :)التخطيط على المدى المتوسط 

(االدماج

كفايةمرحلةتخطيطإلنجازالمدرسبهايقومالتياألساسيةالمهاممن:

•(اإلدماجبيداغوجيادالئلانظر).المرحليةالكفايةنصمناالنطالق

•(الكفايةإلنماءستعبأالتي)والمهاراتالمعارفالمواردتحديد.

•تعلماتللقبليةمحصالتبعضهايشكلبحيثكرونولوجياتنظيماتنظيمها

وسدرعناوينشكلعلىوليستعلميةأهدافشكلعلىالمواردتصاغ)الموالية

(محتوياتأو

•المواردلتقويمزمنيحيزتخصيص.

•اإلدماجأسبوعيخاللستستثمرالتياإلدماجوضعياتعلىالتنصيص.

•اإلدماجأسبوعيخاللتحقيقهاسيتمالتيلألنشطةكرونولوجيتنظيم.
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اليوميةللدروسالتخطيط(المدىقصيرالتخطيط:ثالثا(

هذامثلويساعدالناجحالتدريسأساسهواليوميةللدروسالتخطيطإن

رساءإوخاصةفعالةبصورةالعلومتدريسأهدافتحقيقعلىالتخطيط

الكفاية،لنماءالضروريةالموارد

33



:المراحل المنهجية لتخطيط التعلمات في إطار وحدة تعليمية 

:المبادئ البيداغوجية الموجهة لألنشطة التعلمية 

:وهي إنها أنشطة ترتكز على مجموعة من التوجيهات والمبادئ 
؛(ة)المتعلملشخصيةالشموليةلتنميةا·

الفعالة؛والمشاركةالتشاركيالجماعيالعمل·

الذاتي؛التعلم·

؛تقويمهاووهيكلتهاالمعرفةلبناءمشكلة-وضعيةمناالنطالق

التقنيةاألعطابولألخطاءتوقعاالتدخلمساراتتنويع·

التعبير؛وحريةالخطأفيالحق·

التعلم؛استراتجياتوميالتعلطرائقتنويع·

الديدكتيكيةالوسائلتنويع

التقويم؛نتائجمنواالنطالقالتعلماتتقويم·

التعلماتتفريد.·
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التخطيط المنهجي للوحدة التعليمية 

بكفايةالمرتبطةالتعلماتمنجزءتحقيقالتعليميةالوحدةتستهدف

ستئناساالسبيلعلىنقترح،أساسيةمراحلثالثعبرتنفيذهاويتم

:محطاتهاأهم

التعلماتبناءمرحلة:·

oكاتوالسلووالمهاراتالمعارفمجموعبالكفايةالمرتبطةالتعلماتتشكل

.مستهدفةالالكفايةنماءإلاكتسابهاينبغيالتي

oايةالكفتحقيقفيوإسهاماتهاألولوياتهاتبعامراحلعبربناؤهايتم

.األنشطةمنأنواعثالثةمنانطالقا

oعدةأوواحدة،حصةمرحلةبكلالمرتبطةاألنشطةتستغرقأنيمكن

.دراسيةمادةكللخصوصيةتبعاحصص،

oاألنشطةلهذهتفصيليليوفيما:
35



السابقةللمكتسباتتشخيصيةأنشطة.أ:

سابقةتمكتسباإلىيستندالمستهدفةالكفايةبناءإن

منالقاانطوجيز،تشخيصعبرتحققهامنالتأكدينبغي

.مناسبةأنشطة

عبرتتم:(البناءأنشطة)والفهماالكتشافأنشطة.ب

:فيمراحلهاتتحددتعلميةوضعيات

أنظارعلى(ة)المدرسيعرض:المشكلةعرض

بةمصحوالتعلميةالوضعيةوالمتعلمينالمتعلمات

.(ضعياتالوتكييففياالجتهاد)الضروريةبالتعليمات
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ةالوضعيوالمتعلمونالمتعلماتيالحظ:الفهم

.فهمهاويحاولون

عنوالمتعلمونالمتعلماتيبحث:البحث

شافواكتوتركيبهاوتحليلهاومعالجتهاالمعطيات

هذهبنينةومأسسةأي،الجديدةوالمفاهيمالقواعد

فالمتعارالقواعدواستنتاجوالمفاهيمالمعارف

.(ة)المدرسبمساعدةعليها
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:مشكلة –تطبيقي في معالجة وضعية نموذج 

المشكلةعرضمرحلة-

ذهانأإلىتتبادروفهمهالوضعيةنصقراءةبعد:الفهممرحلة-

حلكيفيةحول،األسئلةمنجملةوالمتعلمينالمتعلمات

الوضعية

يفمجموعةكلوتشرعمجموعاتفيالعمليتم:البحثمرحلة-

تيارواخعناصرهاوتحليلالوضعيةفيبالتأملالحلعنالبحث

.تعبئهاالتيالموارد
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-والبنينةالمأسسةمرحلة:

ماتالمتعليتوصلمعرفيصراعوبعدالنتائجمقارنةتتم

حالمطروالمشكلحلإلى(ة)المدرسمنبتوجيهوالمتعلمون

يرةقصوبسيطةجمل)مكتوبةأثاربصياغةذلكيتوجو،

.(المتعلمينوالمتعلماتصياغةمن
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:أنشطة التدريب . ج

الفهم،واالكتشافمرحلةخالل(ة)المتعلماكتسبهماعلىترتكز

جديدةووضعياتأنشطةعلىتعتمدتطبيقيةتمارينوتتضمن

.وتثبيتهاالمكتسبةالمعارفصياغةإلعادة

 للتعلماتاإلدماج الجزئي مرحلة . د :·

وإنجاز،الفعلعلىبالقدرةوثيقبشكلمرتبطالكفايةبناءإن

.بةالمكتسللمعارفالميكانيكياآلليالتطبيقتتجاوزمهام

اكتسبهماوفعاليةقيمةتحددمرحلةهياإلدماجفمرحلة

تعلمها،تمالتياألجزاءبينعالقاتبناءعبر(ة)المتعلم

،(مركبة)ومعقدةجديدةوضعياتلمواجهةوتوظيفها

األنشطةمننوعينخاللمنوتتجسد: 40



؛بسيطةوضعياتمواجهة

الوحدةلمجالمالئمةمشاريعإنجاز

.التعليمية

حيتيجزئياإدماجاالمرحلةبهذهالمرتبطاإلدماجويعتبر

:(ة)للمتعلم

بالكفايةالمرتبطةتعلماتهمنجزءتعبئة

وبةالصعحيثمنتتدرجمشكلةوضعياتفياستثمارها

.والمعنى
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التعلماتتقويممرحلة.ذ:·

(ة)متعلمالتحكممدىتقويمهدفهويكونالجزئياإلدماجبفترةالتقويمهذايرتبط

جهة،منالمكتسبةالتعلماتفي

ثانيةجهةمنجديدةمشكلة–وضعياتلحلإدماجهاعلىقدرتهومدى.

درسلتخطيطبطاقةنموذج:

السابقةالمكتسباتتشخيص:األولىلمرحلةا

مجموعاتفيأوجماعيأوفردي:العملشكل

...(دقائق...حوالي)الزمنيةالمدة

...البيداغوجيةالدعامات:

...أوقاعدةتطبيقأوللتعرفنشاطالسابق،بالمعارفتذكرأسئلة)األنشطة

(الجديدبالدرسعالقةلهسابقمفهوم
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والفهماالكتشافأنشطة:الثانيةالمرحلة

جماعيعملثمصغيرةمجموعاتفيعمل:العملشكل

؛الزمنيةالمدة

؛التعليميةالوسائل

؛األنشطة

؛المشكلةعرض

؛الفرضياتوطرحالمالحظة
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التدريبأنشطة:الثالثةالمرحلة

...؛(النشاططبيعةحسب)العملشكل

...؛الزمنيةالمدة

...؛التعليميةالوسائل

...؛األنشطة

...تطبيقيةووضعياتتمارين
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اإلدماجأنشطة:الرابعةالمرحلة
...؛(صغيرةمجموعاتفيأوفردي)العملشكل

...؛الزمنيةالمدة

...؛التعليميةالوسائل

...؛األنشطة

...عليميةالتبالوحدةالمرتبطةالتعلماتإدماج(ة)لمتعلمتتيحمشكلة-وضعياتحل

والدعمالتقويمأنشطة:الخامسةالمرحلة

...؛فردي:العملشكل

...؛الزمنيةالمدة

...؛التعليميةالوسائل

...؛األنشطة

...؛التعليميةبالوحدةالمرتبطةالتعلماتتقويمأنشطة

...التعلماتإدماجعلى(ة)المتعلمقدرةمدىتقويملمشكلة-وضعيةحل

المعالجةوللدعمأنشطة.
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:تعلميةلتخطيط حصة مثال 

التدبير:

البيداغوجيةالممارسة:الحصصتدبير

عليميةتحصصتدبيرأجلمنللمدرسوالديداكتيكيّةالبيداغوجيّةالمهاراتأهمهيما

بالكفايات؟المقاربةوفقالعلميالنشاطفي
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هيميالمفاوالجهازالعلميالمحتوىحولالمتعلّمينتصوراتبسرعةيرصد-

تدريسه،المبرمج

(..التمارين،األسئلة)المتعلّمينحاجياتيستخرج-

بدقة،هاومعالجتدعمهاأوبهاوالتذكيرالقبليةالمتعلّمينمكتسباتيضبط-

نسقوفقةالتعليميّ للحّصةالتخطيطأثناءالُمقررةواألنشطةالتدخالتيعدل-

القسم،داخلالمتعلّمينمعوالتفاعلالفعليالدرسسير

منالعلومدريسبتالمتعلقةوالديداكتيكيّةالبيداغوجيّةاألسسمختلفيستثمر-

.تدخالتهلمختلفوتعديلهتبصرهأجل
50



-المتعلّمين،بينالفروقيدبر

-المدرسي،والزمنالفضاءيدبر

-التّواصلعملياتينظم

-خاللمنالمتعلّمتحفزتعليميّةمقاربةيعتمد:

•جديدة،محتويات

•السابقة،بالتعلّماتالجديدةالتعلّماتربط

•المتعلّمإلىبالنسبةدالةوضعيّة.
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-علىترتكز)ةالتعليميّ العمليّةمحورالمتعلّممنتجعلالتيالنشيطةالطرقيعتمد

(الفعليّةمشاركاتهموعلىالمتعلّمينأنشطة

-متعلّم،كلعمليثمن

-غذيةت)الحاجةعندالضروريةالمعلوماتويوفرالصحيحةاإلجاباتعلىيصادق

،(راجعة
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-يكلتهاهإعادةعلىويُساعدهمومشاركاتهمالمتعلّمينأعمالنتائجيُجمع.

-تعلمأومواردتعلمحصة)الحصةطبيعةحسبدائمااإلدماجهاجسله

(إدماج

-أو/وصةبالحالمرتبطةالمواردتقويم)الحصةطبيعةحسببالتقويميقوم

(كليأوجزئيإدماجي،تقويم
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6.؟العلميالنشاطفيدروسلتدبيروالبيداغوجيةالمنهجيةاالختياراتأهمهيما

ووىالمحت:الطرفينمعمباشرتعاملفينفسهيجدالذيالمدرسأيالممارسيهمماإن

أنيمكنلتياالبيداغوجيةاألساليبوالبنائيةالمنهجياتمختلفعلىالتعرفهوالمتعلم،

.مستوىأفضلفيالمهمةتلكألداءإليهايلجأ

هامنمالئمايراهمايرجحأنالبدبيداغوجيةوديداكتيكيةاختياراتعدةالمدرسأمام

:يليماتاالختياراهذهمنوتطبيقها،علىيشرفالتيالتعلمية-التعليميةللوضعية

54



:بيداغوجيةاختيارات

متنوعةومتعددة

ظرية،نتربويةتصوراتمنانطالقاإمايضعوهاأنالمجالهذافيالباحثوناستطاع

ةتعلميأنظمةإطارفيالقائمةالتربويةالممارساتلمختلفمعاينةخاللمنأو

.متنوعة

55



التاليةالثالثةالنماذجعلىفقطنقتصرالنماذجهذهلوفرةنظراو:

المعلوماتمعالجةحولالمتمركزالنموذج:

مليةعخاللالمجاليفسحبذلكوالمعرفة،بناءإلىالعامتوجههحيثمنيهدف

إمكانيةحتتيالتيوالمعرفةببناءالمرتبطةالتعلميةاألنشطةكلإلىالتعلم

البناءوةالهيكل-التنظيم-االكتشاف:متنوعةذهنيةعملياتلعدةالمتعلمممارسة

.المشكالتحل-
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المتعلمحولالمتمركزالنموذج

منواءسالشخصي،العامالنموتخدمعمليةالتعلمعمليةمنيجعلتوجهايعتمدو

.البدنيةأوالوجدانيةالناحيةمنأوالذهنيةالناحية

بالتسهيلالتلقينهافييستبدلتربويةعمليةإلىالتعليمعمليةإطارهفيتنقلببذلكو

.التربيةفياألساسيالعالئقيللبعداعتبارا

نموهاعلىالحرصوالشخصيةبناءالمعرفةبناء.
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النموذج المتمركز حول التفاعل االجتماعي:

التوجههوالقسمجماعةأعضاءبيناالجتماعيالتفاعلوالتواصلمنالرفع

.النموذجلهذااألساسي

ةالمدرسوجودمقوماتكأحداالجتماعيةالتنشئةمننوعاأيضايمثلالتفاعلألن.

معارتباطفيالعمليةفوائدهاإدراكوالمعارفبناءمصادرمنآخرامصدرايمثل

.اليوميةالحياةوضعياتومشكالت

خلقىإلتقودالتيالتعلميةاألنشطةواألساليبإلىاللجوءالتوجه،هذايفترض

ونشيطالتتقنياتوالحالةتحليلالفرق،أوالمجموعاتعمل:المتعلمينبينتفاعل

.خإل…المدرسةخارجببحوثالقيامواالستطالعيةالرحالتوالمدرسيةالخرجات
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